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Materiál pro jednání ZM dne 26.6.2019 

 

 

Důvodová zpráva: 
 

Akční plán města Mikulov 2019 - 2022 

 

 

Navržený Akční plán města Mikulov na roky 2019 - 2022 přímo navazuje na schválený 
Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013 - 2026. Vychází z definovaných strategických 
cílů pro prioritní oblasti dlouhodobého rozvoje města a v jejich rámci navržených opatření a 
aktivit. Představuje souhrn konkrétních kroků, aktivit a projektových záměrů vedoucích v 
nejbližších letech k postupnému naplňování schváleného Strategického plánu rozvoje města 
Mikulov. 

 

Jedním z cílů Akčního plánu města Mikulova je pomoci při získávání prostředků na realizaci 
projektů z vnějších zdrojů (zejména, ale nejen) z fondů EU. Proto by měly být do Akčního 
plánu zařazeny projektové záměry, které mohou mít reálnou šanci získat ve významném 
rozsahu finanční zdroje mimo rozpočet města. Při hodnocení žádostí o dotaci z fondů EU se 
často přihlíží k vazbě projektu na nejrůznější oborové, regionální i místní strategie. Ostatní 
projektové záměry uvedené v akčním plánu budou realizovány podle finančních možností 
města. Volba konkrétních řešení takovýchto projektů je součástí pravidelné aktualizace 
akčního plánu. 
 

Akční plán nepředstavuje závazný rozpis přesně stanovených akcí, ale je spíše plánem, resp. 
zásobníkem připravovaných a postupně realizovaných projektových námětů a dalších aktivit.  
Akční plán umožní na jedné straně efektivně vyhledávat existující finanční zdroje na realizaci 
projektů a na druhé straně rychle využívat příležitostí na spolufinancování realizace těchto 
projektů. 
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Akční plán města Mikulov na roky 2019 - 2012 

Navržený Akční plán města Mikulov na roky 2019 - 2022 přímo navazuje na schválený 
Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013 - 2026. Vychází z definovaných strategických 
cílů pro prioritní oblasti dlouhodobého rozvoje města a v jejich rámci navržených opatření a 
aktivit. Představuje souhrn konkrétních kroků, aktivit a projektových záměrů vedoucích 
v nejbližších letech k postupnému naplňování schváleného Strategického plánu rozvoje 
města Mikulov. 

Projektové záměry a další uvedené aktivity s plánem realizace v letech 2019 - 2022 jsou 

v Akčním plánu rozděleny a řazeny podle struktury prioritních oblastí, opatření a aktivit 
definovaných ve Strategickém plánu města Mikulov. 

Na přípravě návrhu Akčního plánu se podíleli zástupci volených orgánů města, zaměstnanci 
Městského úřadu i zástupci organizací zřízených nebo založených městem. Při přípravě 
Akčního plánu byla využita metoda sběru projektových záměrů a jejich následné posuzování 
z hlediska finančního, socioekonomického a technického.  

Jedním z cílů Akčního plánu města Mikulova je pomoci při získávání prostředků na realizaci 

projektů z vnějších zdrojů (zejména, ale nejen) z fondů EU. Proto by měly být do Akčního 
plánu zařazeny projektové záměry, které mohou mít reálnou šanci získat ve významném 
rozsahu finanční zdroje mimo rozpočet města. Při hodnocení žádostí o dotaci z fondů EU se 
často přihlíží k vazbě projektu na nejrůznější oborové, regionální i místní strategie. Ostatní 
projektové záměry uvedené v akčním plánu budou realizovány podle finančních možností 
města. Volba konkrétních řešení takovýchto projektů je součástí pravidelné aktualizace 
akčního plánu. 

Aby akční plán plnil správně svoji úlohu, měl by být nejméně jednou ročně pravidelně 
revidován a aktualizován na základě vyhodnocení průběhu a výsledků realizace projektů a 
změn vnitřních (tj. v rámci působnosti města) a vnějších (tj. mimo působnost města) faktorů 
ovlivňujících významně aktuální momentální situaci i dlouhodobý vývoj města Mikulova. Do 

navrženého Akčního plánu je zařazena řada projektových záměrů, u kterých v době 
zpracování akčního plánu buď nebyly vůbec známy předpokládané náklady, nebo se jednalo 
pouze o jejich hrubý odhad nepodložený projektovou dokumentací.   

Akční plán nepředstavuje závazný rozpis přesně stanovených akcí, ale je spíše plánem, 
resp. zásobníkem připravovaných a postupně realizovaných projektových námětů a dalších 
aktivit.  Akční plán umožní na jedné straně efektivně vyhledávat existující finanční zdroje na 
realizaci projektů a na druhé straně rychle využívat příležitostí na spolufinancování realizace 
těchto projektů. 
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Mikulov, komunikace 

pro pěší ul. Valtická 
chodník

Vytvoření nového chodníku a místa pro 
přecházení u zemědělského areálu.

KOMUNIKACE https://bit.l

y/2XrRAE1

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Ul. Bezručova - chodníky 
a autobusová zastávka

Koncepční řešení prostoru u zastávky. KOMUNIKACE https://bit.l

y/31bRKlm

PŘÍPRAVA PD 350 000

Přístupový chodník ke 
G&G

Vytvoření nového chodníku u areálu bors 
kvůli bezpečnosti chodců směřujících do 
výrobních areálů.

KOMUNIKACE https://bit.l

y/2GpiVzH

NAPLÁNOVÁNO 250 000

chodník Hliniště, 
Gagarinova

https://bit.l

y/2KsiSqh

NAPLÁNOVÁNO

Chodník na ulici "K 
vápence"

https://bit.l

y/2KqvEWp

NAPLÁNOVÁNO

PŘÍSLUŠNOSTAKTIVITA PLNĚNÍUMÍSTĚNÍ

Prioritní oblast 1 Doprava a technická infrastruktura

POPIS DRUH AKTIVITY

Akční plán města Mikulov na roky 2019 - 2022

ODBOR ROZVOJE A 

ŽIVNOSTENSKÉHO 
PODNIKÁNÍ

PŘEDPOKLÁD
ANÉ 

NÁKLADY

NÁZEV AKTIVITY, 
NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ

Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava

1.1.2. 

Vybudování 
nových 
chodníků   

https://bit.ly/2XrRAE1
https://bit.ly/2XrRAE1
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Parkoviště Na Hradbách Vybudování nového parkoviště za 
sportovní halou Na Hradbách.

KOMUNIKACE https://bit.l

y/2Zmpo6T

PŘÍPRAVA PD 27 000 000

Parkování ul. Pavlovská Zlepšení parkovacího stání na ulici. KOMUNIKACE https://bit.l

y/2IrTiBI

PŘIPRAVENO NA 
VÝSTAVBU

VYUŽITÍ SRÁŽKOVÝCH 
VOD

Jedná se o především realizaci jímacích 
nádrží pro dešťovou vodu a výměnu 
nepropustného povrchu za propustný 
zejména v návaznosti na zpevněné plochy 
parkovišť.

ZELEŇ ZPEVNĚNÉ 
PLOCHY VE 

MĚSTE

NAPLÁNOVÁNO

BORS Řešení vnitřního areálu s možným 
parkováním.

SAMOSPRÁVA https://bit.l

y/2IxOkB5

NAPLÁNOVÁNO

Parkoviště u Fitness 
parku

Vybudování nového parkoviště pro 
sportující u Fitness parku.

SPORT https://bit.l

y/2IleZ3S

NAPLÁNOVÁNO 0

REVITALIZACE 

MĚSTSKÉHO HŘBITOVA 
(PARKOVÁNÍ)

Vytvoření nové možnosti parkování u 
hřbitova.

KOMUNIKACE https://bit.l

y/2MtLX7t

NAPLÁNOVÁNO

Mikulov - propojka 

Bezručova - Žižkova
Vybudování nové pozemní komunikace. KOMUNIKACE https://bit.l

y/2Ij9D9b

PŘÍPRAVA PD 7 800 0001.3.3 Opravy 

místních 
komunikací a 
budování 
nových

Opatření 1.3 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových komunikací a parkovišť

1.3.2 Budování 
nových 
parkovišť

ODBOR ROZVOJE A 

ŽIVNOSTENSKÉHO 
PODNIKÁNÍ

ŽIVNOSTENSKÉHO 
PODNIKÁNÍ

Opatření 1.2 Tranzitní doprava a obchvat města

https://bit.ly/2Zmpo6T
https://bit.ly/2Zmpo6T
https://bit.ly/2Ij9D9b
https://bit.ly/2Ij9D9b
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Okružní křižovatka ul. 
Pavlovská

Vybudování kruhového objezdu v místě 
nebezpečné křižovatky.

KOMUNIKACE https://bit.l

y/2wBeAVh

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Mikulov, oprava ul. 

Česká
Oprava komunikace po provádění 
vodovodu a kanalizace společností VAK.

KOMUNIKACE https://bit.l

y/2QJAA9K

PŘIPRAVENO NA 
VÝSTAVBU

Polní cesta nad sklepy Dobudování části přípojení v rámci 
realizace akce polních cest. Stavbu 
realizuje SPU.

KOMUNIKACE https://bit.ly/REALIZACE 250 000

Cesta Novokopečná Rekonstrukce stávající vápencové cesty. KOMUNIKACE https://bit.l

y/2ETMfyh

NAPLÁNOVÁNO 500 000

Cesta Na Jámě Rekonstrukce stávající cesty u sklepů. KOMUNIKACE https://bit.l

y/2WODNKL

NAPLÁNOVÁNO 300 000

HABÁNSKÁ 
KOMUNIKACE OD 

ŠKOLKY

Vybudování nové komunikace v návaznosti 
na cestu z lomového kamene.

KOMUNIKACE https://bit.l

y/2ILjHJM

NAPLÁNOVÁNO 1 000 000

U CELNICE - OPRAVA 

ULICE

Oprava komunikace. KOMUNIKACE https://bit.l

y/2Mw8OP

H

NAPLÁNOVÁNO 3 000 000

KOMUNIKACE MLÝNSKÁ Oprava komunikace. KOMUNIKACE http://bit.ly

/2MuSs9V

NAPLÁNOVÁNO 2 000 000

KOMUNIKACE RŮŽOVÁ Oprava komunikace. KOMUNIKACE http://bit.ly

/2IhTcdg

NAPLÁNOVÁNO

místních 
komunikací a 
budování 
nových

ODBOR ROZVOJE A 

ŽIVNOSTENSKÉHO 
PODNIKÁNÍ
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PRPOPOJENÍ CESTY K 
MUŠLOVU S 
CYLOSTEZKOU 

Jedná se o propojení cyklostezek. KOMUNIKACE NAPLÁNOVÁNO

POLNÍ CESTA - ZA 
ROZESTAVĚNÝM 
HOTELEM (GORKÉHO)

Oprava polní cesty. KOMUNIKACE http://bit.ly

/2Wmypz7

NAPLÁNOVÁNO

DUKELSKÁ - OPRAVA 
CHODNÍKU

Oprava pravé části chodníku směrem z 
Klentnice - výměna povrchu za zámkovou 
dlažbu.

INFRASTRUKTURA http://bit.ly

/2Z9nrK2

VŘ NA 
DODAVATELE

1 200 000

VÁPENCOVÁ CESTA NA 
KOZÍ HRÁDEK

Obnova nevyhovujícího stavu vápencové 
cesty na Kozí hrádek.

INFRASTRUKTURA http://bit.ly

/2wzL9TM

NAPLÁNOVÁNO

Oprava chodníku ulice 
Na Hradbách

KOMUNIKACE http://bit.ly

/2wJ3xtb

NAPLÁNOVÁNO

Oprava ulice Venušina KOMUNIKACE http://bit.ly

/2Wvhzyh

NAPLÁNOVÁNO

Oprava ulice Na Jáme KOMUNIKACE http://bit.ly

/2wzjJNK

1.4.2 

Bezpečnost 
dopravy ve 

městě

AUTOBUSOVÁ 
ZASTÁVKA MUŠLOV

Vybudování nové zastávky pro místní část 
Mušlov.

OBČANSKÁ 
VYBAVENOST

https://bit.l

y/2ZltPPB

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
ODBOR ROZVOJE A 

ŽIVNOSTENSKÉHO 
PODNIKÁNÍ

místních 
komunikací a 
budování 
nových

Opatření 1.4 Řešení negativních vlivů dopravy

ŽIVNOSTENSKÉHO 
PODNIKÁNÍ

Opatření 1.5 Řešení dodatečné dopravní obslužnosti

https://bit.ly/2ZltPPB
https://bit.ly/2ZltPPB
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VALTICKÁ - TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA

Jedná se o novou technickou 
infrastrukturu na ul. Valtická - plyn, 
kanalizace, vodovod, VO, přeložky …

INFRASTRUKTURA https://bit.l

y/2UuEgg8

PŘIPRAVENO NA 
VÝSTAVBU

VO - VE MĚSTĚ II. ETAPA Celkové řešení koncepce VO ve městě. 
Včetně řešení optické sítě.

INFRASTRUKTURA CELÉ 
MĚSTO

NAPLÁNOVÁNO

ODKANALIZOVÁNÍ 
MUŠLOVA

Řešení kanalizace v místní části Mušlov INFRASTRUKTURA http://bit.ly

/2QJNqVw

NAPLÁNOVÁNO

INTERNET VE MĚSTĚ Koncepční řešení optické sítě v rámci 
obnovy VO.

INFRASTRUKTURA CELÉ 
MĚSTO

PŘÍPRAVA PD

ODDÍLNÁ KANALIZACE Koncepční řešení svodu dešťových vod z 
celého města.

INFRASTRUKTURA CELÉ 
MĚSTO

NAPLÁNOVÁNO

POLYFUNKČNÍ HŘIŠTĚ 
NA HRADBÁCH I ETAPA

Jedná se o polyfunkční herní plochu s 
technickým zázemím, která bude sloužit v 
letních měsích na florbal a ohřev 
koupaliště a v zimních na hokej.

SPORT http://bit.ly

/2HV6RIm

PŘIPRAVENO NA 
VÝSTAVBU

13 000 000

Prioritní oblast 2 Kultura, sport a volný čas

Opatření 2.1 Vytvoření zázemí pro kulturu a volnočasové aktivity

Opatření 2.2 Zkvalitnění (případně rozšíření) kulturních a volnočasových aktivit

2.2.2 

Vybudování 
nových a 
rekonstrukce 

stávajících 
sportovišť

Opatření 1.6 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových inženýrských sítí

ODBOR ROZVOJE A 

ŽIVNOSTENSKÉHO 
PODNIKÁNÍ

1.6.1 

Inženýrské sítě

https://bit.ly/2UuEgg8
https://bit.ly/2UuEgg8
http://bit.ly/2HV6RIm
http://bit.ly/2HV6RIm
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POLYFUNKČNÍ HŘIŠTĚ 
NA HRADBÁCH II ETAPA

Jedná se o druhou etapu v rámci které by 
mělo být vybudováno technické zázemí.

SPORT http://bit.ly

/2HV6RIm

PŘIPRAVENO NA 
VÝSTAVBU

11 000 000

VÍCEÚČELOVÁ 
SPORTOVNÍ HALA 
(TĚLOCVIČNA)  NA 
VALTICKÉ - PŘI ZŠ 

Vybudování víceúčelové haly - využítí pro 
ZŠ jako tělocvičny.

SPORT http://bit.ly

/2wFjzUZ

NAPLÁNOVÁNO

Tenisové kurty Na 
Hradbách

Vybudování nových tenisových kurtů. SPORT http://bit.ly

/2KvJEhl

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 17 000 000

Workoutové hřiště a 
cvičební stanice na 
sídlišti

Hřiště již zbudováno, čeká se na 
dobudování okolních prostor, přístupových 
cest dodání mobiliáře (odpadkové koše)

SPORT HOTOVO, 

POTŘEBA 
DOBUDOVAT 

OKOLÍ

SEKRETARIÁT 
TAJEMNÍKA

Odpočinkové místo s 
herními prvky - MUŠLOV

Požadavek osadního výboru na ploše 
města zbudovat odpočinkové místo s 
mobiliářem a herními prvky. 

SPORT, VOLNÝ ČAS PŘIPRAVENO NA 
VÝSTAVBU, 
PROVEDENY 

TERÉNNÍ PRÁCE

SEKRETARIÁT 
TAJEMNÍKA

Lezecká lokalita na 
amfiteátru

Na žádost Českého horolezeckého svazu 
bude tzv. Čerttova skála na amfiteátru 
využívána pro horolezeckou činnost.

SPORT A VOLNÝ 
ČAS

SOUHLAS 

ORGÁNŮ OBCE 
UDĚLEN

SEKRETARIÁT 
TAJEMNÍKA, MPO

Dětská hřiště a zázemí 
pro volný čas

Dle norem musí být dětská hřiště 
udržována v provozuschopném a 
nezávadném stavu. Musí být prováděny 
kontroly a následné opravy či rekonstrukce 
herních prvků a dopadových zón.

SPORT A VOLNÝ 
ČAS

PRŮBĚŽNÁ 
ČINNOST SEKRETARIÁT 

TAJEMNÍKA

Opatření 2.3 Rozšířit spolupráci, respektive participaci s jednotlivými subjekty mikroregionu

Vybudování 
nových a 

stávajících 
sportovišť

ODBOR ROZVOJE
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VYBUDOVÁNÍ 
KNIHOVNY A EXPOZICE 

SOUČASNÉHO UMĚNÍ 
HASIČSKÁ ZBROJNICE

Vybudování nové knihovny s galerií včetně 
depozitáře v prostoru bývalé hasičské 
zbrojnice.

OBČANSKÁ 
VYBAVENOST

http://bit.ly

/2KuQhAG

VŘ NA 
DODAVATELE

ODBOR ROZVOJE

Národní dům Přebudování bývalého Národního domu na 
kulturní středisko - sál pro min 190 osob, 
prostor TIC, vinárna, kavárna, zázemí pro 
spolky, podzemní parkoviště.

OBČANSKÁ 
VYBAVENOST

http://bit.ly

/2HUQZ8t

PŘÍPRAVA PD 800 000

ODBOR ROZVOJE

Centrum volného času -
úprava střechy

Jedná se o přidání sněhových háků na 
střechu.

OBČANSKÁ 
VYBAVENOST

http://bit.ly

/2JYbDqI

PŘIPRAVENO NA 
VÝSTAVBU

180 000

ODBOR ROZVOJE

Centrum volného času -
OPRAVY A ÚDRŽBA

Průběžně jsou prováděny potřebné opravy 
budovy a pořizován nový nábytek a 
vybavení Centra

OBČANSKÁ 
VYBAVENOST

http://bit.ly

/2JYbDqI

PRŮBĚŽNĚ

SEKRETARIÁT 
TAJEMNÍKA

2.4.3 Budování 
reprezentativní

ho centra

Opatření 2.4 Trvalá podpora na obnovu a údržbu památkových objektů

Opatření 2.5 Kulturní a duševní dědictví

Prioritní oblast 3 Ekonomika města

Opatření 3.1 Efektivní hospodaření s majetkem a finančními prostředky města

https://bit.ly/2IrTiBI
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ELEKTROMOBILITA Zakoupení nového elektromobilu pro 
potřeby městského úřadu.

SAMOSPRÁVA MěÚ 
Mikulov

NAPLÁNOVÁNO 600 000

ODBOR ROZVOJE

ZACHYTÁVÁNÍ DEŠŤOVÉ 
VODY Z NA MĚSTSKÝCH 
BUDOVÁCH

Instalace nádrží na dešťovou vodu na 
vhodných městských budovách a její 
využívání na zálivky veřené zeleně v okolí 
(např základní školy)

SAMOSPRÁVA MěÚ 
Mikulov

NAPLÁNOVÁNO

ODBOR ROZVOJE

Rekonstrukce objektu 

Vídeňská 35
Oprava stávajícího bytového domu s 
využitím půdní vestavby.

BYDLENÍ http://bit.ly

/2HYsS9b

PŘÍPRAVA PD 20 500 000

ODBOR ROZVOJE

Rekonstrukce objektu 

Vídeňská 35- dvorní 
trakt

Oprava dvorních staveb, terénní úpravy, 
oplocení.

BYDLENÍ http://bit.ly

/2HYsS9b

PŘÍPRAVA PD 3 000 000

ODBOR ROZVOJE

REKONSTRUKCE 

KOUPALIŠTĚ
Rekonstrukce bazénů, tobogánů 
zpevněných ploch, technologie.

SPORT http://bit.ly

/2wMW50x

PŘÍPRAVA PD 70000000 

(58000000) ODBOR ROZVOJE

REVITALIZACE 

MĚSTSKÉHO HŘBITOVA 
(VENKOVNÍ PROSTORY)

Obnova zeleně a cest na hřbitově. OBČANSKÁ 
VYBAVENOST

http://bit.ly

/2JXo4mF

NAPLÁNOVÁNO 5 500 000

ODBOR ROZVOJE

REVITALIZACE 

MĚSTSKÉHO HŘBITOVA 
HLAVNÍ BUDOVA

Oprava špatného stavu hlavní budovy. OBČANSKÁ 
VYBAVENOST

http://bit.ly

/2JXo4mF

NAPLÁNOVÁNO 10 000 000

ODBOR ROZVOJE

VALTICKÁ ZASTÁVKY Oprava komunikace a zastávek na ulici. KOMUNIKACE http://bit.ly

/2IqhFxg

NAPLÁNOVÁNO 500 000

ODBOR ROZVOJE

3.1 Efektivní 
hospodaření s 
majetkem a 

finančními 
prostředky 

města

3.3.5 Investice 

do 

zanedbaných 
lokalit města

Opatření 3.3 Rozšíření podnikatelských možností

http://bit.ly/2HYsS9b
http://bit.ly/2HYsS9b
http://bit.ly/2IqhFxg
http://bit.ly/2IqhFxg
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RŮŽOVÁ 3 - 
PŘEBUDOVÁNÍ BYTŮ

Oprava a přebudování stávajících prostor k 
bydlení.

BYDLENÍ http://bit.ly

/2Z9Z3bw

NAPLÁNOVÁNO
ODBOR ROZVOJE

Sansace svahu 22. 

DUBNA

II etapa sanace - mělo by se zde vyřešit 
odvodnění svahu 

KOMUNIKACE http://bit.ly

/2wCwCqn

PŘIPRAVENO NA 
VÝSTAVBU

5 200 000
ODBOR ROZVOJE

Meruňkový Sad na 
Valtické

Revitalizace městského meruňkového sadu 
na sadový park s naučnou stezkou. 
Součástí bude i parkoviště.

ZELEŇ http://bit.ly

/2WrwwRG

PŘÍPRAVA PD
ODBOR ROZVOJE

VODÁRNA MUŠLOV Obnova bývalé vodárny na vyhlídku. OBČANSKÁ 
VYBAVENOST

http://bit.ly

/2WfFOLQ

NAPLÁNOVÁNO
ODBOR ROZVOJE

3.6 Zvýšení 
transparentnos

ti a efektivity 

činnosti orgánů 
města 



KLIMATIZACE Zlepšení vnitřního prostředí na městském 
úřadě.

SAMOSPRÁVA VŘ NA 
DODAVATELE

1 900 000

ODBOR ROZVOJE

3.6.2.

PORTÁL OBČANA Portal občana - řešení životních situací, 
možnost on-line podání, platební brána SAMOSPRÁVA

MěÚ 
Mikulov PŘÍPRAVA 1 955 000 FO A OOVV

SW pro přípravu dokumentů k jednání 
orgánů města včetně pořízení NTB; cíl 
zvýšení efektivity práce a snížení spotřeby 
papíru

PŘÍPRAVA 200 FO A OOVV

zanedbaných 
lokalit města

Opatření: 3.4 Podpora mimosezónních aktivit

Opatření 3.5 Prevence majetkové kriminality a ochrana majetku

Opatření 3.6 Zvýšení transparentnosti a efektivity činnosti orgánů města
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Elektronická úřední deska PŘÍPRAVA 500 FO A OOVV

3.7.1.

SOFTWARE PRO 

SAMOSPRÁVU

sw pro mapování síťového provozu a 
analýzu síťového provozu  - zvýší 
bezpečnost provozu počítačové sítě, 
usnadní odhalování rizik, pokusů o útok a 
bezpečnostních incidentů a to jak zevnitř, 
tak z venku.

SAMOSPRÁVA

MěÚ 
Mikulov

PŘÍPRAVA 2 000 000 FO A OOVV

OTEVŘENÍ HNÁNICKÉHO 
POTOKA

Otevření zatrubněného potoka. ZELEŇ Město NAPLÁNOVÁNO

ODBOR ROZVOJE

REVITALIZACE PARKU 

NA DOLEŽALCE
Přebudování stávajícího prostoru v park. ZELEŇ http://bit.ly

/2XqVUn2

NAPLÁNOVÁNO
ODBOR ROZVOJE

4.1.4 Využití 
kulturních 
památek

PORTZ INSEL Oprava historického mostu u letohrádku 
Portz Insel a dobudování cyklistických cest 
v návaznosti na most.

OBČANSKÁ 
VYBAVENOST

https://ww

w.google.co

m/maps/d/

u/0/edit?hl=

REALIZACE 26 574 714

ODBOR ROZVOJE

Prioritní oblast 4 Cestovní ruch

Opatření 4.1 Kultivace kulturního a přírodního bohatství

Opatření 4.2. Rozvoj a zkvalitňování turistické infrastruktury

Opatření 4.3 Vybudování a rozvoj společného řízení destinace

4.1.2 Údržba a 
obnova krajiny

Opatření 3.7 Zvýšení kybernetické bezpečnosti a modernizace IT infrastruktury

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=cs&mid=1x0kMTdkddk6iuHf_U46dRdTHUgofLhQ3&ll=48.777578920385565%2C16.669424284156776&z=16
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=cs&mid=1x0kMTdkddk6iuHf_U46dRdTHUgofLhQ3&ll=48.777578920385565%2C16.669424284156776&z=16
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=cs&mid=1x0kMTdkddk6iuHf_U46dRdTHUgofLhQ3&ll=48.777578920385565%2C16.669424284156776&z=16
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=cs&mid=1x0kMTdkddk6iuHf_U46dRdTHUgofLhQ3&ll=48.777578920385565%2C16.669424284156776&z=16
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OPRAVA STŘECHY 
HUSOVA 4

Havarijní oprava střechy + v rámci opravy i 
využití podkroví k bydlení.

BYDLENÍ http://bit.ly

/2wBqApN

PŘÍPRAVA PD

OPRAVA STŘECHY A. 
MUCHY 11

Havarijní oprava střechy + v rámci opravy i 
využití podkroví k bydlení.

BYDLENÍ http://bit.ly

/2IiYB3P

PŘÍPRAVA PD

VYTVOŘENÍ LOKALITY 
PRO VÝSTAVBU 
BYTOVÝCH DOMŮ

Možnost umístění na ulici Dukelská a 
Republikánské obrany

BYDLENÍ LOKALITA 

DUKELSKÁ

 5.2.3 Svoz a 

třídění odpadu 
města – 
podzemní 
kontejnery

Místa pro odpad - 
podzemní kontejnery

Vytvoření nových sběrných míst 
pro umístění sběrných kontejnerů.

OBČANSKÁ 
VYBAVENOST

PŘIPRAVENO NA 
VÝSTAVBU

ODBOR ROZVOJE

Prioritní oblast 5 Urbanismus a bydlení

Opatření 5.1 Podpora rozvoje výstavby v souladu s urbanistickými a přírodními hodnotami

Opatření 4.4 Efektivní marketing a propagace destinace

5.1.2 Startovací 
byty

Opatření 5.3 Péče o krajinu

Opatření 5.2 Podpora a rozvoj veřejných prostor

ODBOR ROZVOJE

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1x0kMTdkddk6iuHf_U46dRdTHUgofLhQ3&ll=48.806306900000024%2C16.638854049999964&z=20
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5.3.4 Podpora 

zemědělství z 
hlediska 

krajinotvorby

REALIZACE PRVKŮ 
SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ 
V EXTRAVILÁNU

Využití pozemků ve vlastnictví města k 
zakládání prvků krajinné zeleně a vytváření 
protierozních opratření. Podkladem je plán 
společných zařízení navržený v rámci KPÚ.

ZELEŇ CELÉ MĚSTO MĚSTO MIKULOV

VZDUCHOTECHNIKA DO 

ŠKOL
Zlepšení vnitřního prostředí ve třídách 
včetně vytápění a fotovoltaického 
systému.

ŠKOLSTVÍ http://bit.ly

/2WjbLTg

NAPLÁNOVÁNO

ODBOR ROZVOJE

ZŠ Mikulov, Valtická 
hledání možností pro 
vybudování prostor pro 
školní družinu

nové prostory pro školní družinu a zájmové 
vzdělávání žáků

ŠKOLSTVÍ http://bit.ly

/2MvaSY4

ZÁMĚR

Odbor rozvoje ve 

spolupráci s FO

MŠ Mikulov, Pod Strání 
6

úprava atria a vybudování učebny - 
možnost zvyšení kapacity MŠ 

ŠKOLSTVÍ http://bit.ly

/2Z6uao9

ZÁMĚR
Odbor rozvoje ve 

spolupráci s FO

Opatření 6.2 Podpora, zachování a rozvoj sociálních služeb (sociální oblast)

Opatření 6.1. Zachování stávající sítě MŠ, ZŠ a SŠ s podporou dalšího rozvoje (školství)

Proiritní oblast 6 Občanská vybavenost

Opatření 5.4 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

6.1.2 Zachování 
stávající sítě ZŠ, 

MŠ, SŠ

http://bit.ly/2WjbLTg
http://bit.ly/2WjbLTg
http://bit.ly/2MvaSY4
http://bit.ly/2MvaSY4
http://bit.ly/2Z6uao9
http://bit.ly/2Z6uao9
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Zachování a rozvoj 
služeb pro seniory a 
osoby se zdravotním 
postižením G-centrum 
Mikulov

domov pro seniory - postupné navyšování 
kapacity z bytů DPS, které jsou součástí 
objektu domova pro seniory.  Průběžně se 
tyto byty přebudovávají a dále budou 
přebudovávat na domov pro seniory

OBČANSKÁ 
VYBAVENOST

CELÉ MĚSTO

ODBOR SOCIÁLNÍCH 
VĚCÍ

pečovatelská služba - postupné rozšiřování 
do dalších obcí v ORP Mikulov

ODBOR SOCIÁLNÍCH 
VĚCÍ

odlehčovací služba - zachování služby v 
současné kapacitě

ODBOR SOCIÁLNÍCH 
VĚCÍ

domov se zvláštním režimem - registrace 
služby a výstavba novhého zařízení, které 
bude součástí domova pro seniory

ODBOR SOCIÁLNÍCH 
VĚCÍ

Podpora aktivního 
způsobu života seniorů

Zabezpečení seniorům bezplatně prostory 
s cílem podpořit jejich aktivity.  Senior klub 
i Svaz důchodců mají své prostory v  
Centra volného času, kde  se mohou 
scházet a provozovat své aktivity.

OBČANSKÁ 
VYBAVENOST

CELÉ MĚSTO

ODBOR SOCIÁLNÍCH 
VĚCÍ

Zachování služeb pro 
rodiny s dětmi a mládež

Zachování sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi - Stonožka

OBČANSKÁ 
VYBAVENOST

CELÉ MĚSTO

dotace z rozpočtu 
města Mikulova 
ve výši 
pronajatých 
prostor

ODBOR SOCIÁLNÍCH 
VĚCÍ

Udržení služeb denního stacionáře 
zapsaného ústavu Biliculum - stacionář 
pečující o děti umožňuje rodičům 
ekonomickou činnost, která sebou přináší 
další finanční zdroje pro rodinu a zapojení 
se do běžného života, vyvazuje rodiče z 
povinnosti nepřetržité péče o postižení 

dotace z rozpočtu 
města Mikulova 
ve výši 
pronajatých 
prostor

ODBOR SOCIÁLNÍCH 
VĚCÍ

6.2.2 Zachování 
stávajících 
sociálních 

služeb a jejich 
rozvoj
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Zachování  Poradny pro manželství, rodinu 
a mezilidské vztahy

ODBOR SOCIÁLNÍCH 
VĚCÍ

Podpora preventivních 
služeb sídlících mimo 
ORP Mikulov

Domov svaté Agáty v Břeclavi - zřizovatel 
Oblastní Charita Břeclav - poskytování 
pomoci při zvládání obtížných životních a 
sociálních situacích těhotným ženám a 
matkám s dětmi, které aktivně řeší svoji 
situaci a podpřit je pri začlenění do 
běžného života

OBČANSKÁ 
VYBAVENOST

CELÉ MĚSTO

dotace z rozpočtu 
města Mikulova 

ODBOR SOCIÁLNÍCH 
VĚCÍ

Nízkoprahové denní centrum Břeclav - 
zřizovatel Oblastní Charita Břeclav. pomoc 
zejména při ztrátě přístřeší, opětovné 
začlenění do společnosti.

dotace z rozpočtu 
města Mikulova 

ODBOR SOCIÁLNÍCH 
VĚCÍ

Kontaktní centrum s terěnním programem 
Břeclav - zřizovatel Oblastní Charita 
Břeclav. pomoc uživatelům návykových 
látek. Snižování zdravotních rizik a pomoc 
při řešení sociálních problémů. Terénní 
činnost v Mikulově každý čtvrtek.

dotace z rozpočtu 
města Mikulova 

ODBOR SOCIÁLNÍCH 
VĚCÍ

6.2.2 Zachování 
stávajících 
sociálních 

služeb a jejich 


